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Powstaje centralne archiwum artykułów
naukowych
Prof. Niezgódka był jednym z uczestników seminarium zatytułowanego "Projekt budowy
ogólnopolskiego repozytorium tekstów naukowych", które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu

Warszawskiego. Wzięli w nim także udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
i Nauki prof. Krzysztof Kurzydłowski oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna
Chałasińska-Macukow.
"Bez właściwego dostępu i upowszechnienia prac naukowych nie można tworzyć nauki i nie można
zapewnić choćby minimalnego standardu jakości badań" - mówi podsekretarz stanu w MEiN,
Krzysztof Kurzydłowski.
Zdaniem prof. Niezgódki, przyszłość komunikowania naukowego, publikowania i tworzenia
wspólnych projektów związana jest nierozerwalnie z nowymi technologiami.
"Publikowanie coraz częściej będzie odbywało się elektronicznie, ponieważ umożliwia to
rozprzestrzenianie i przekazywanie wyników i wzajemną komunikację w skali niewspółmiernie
większej niż ta, która jest możliwa przy użyciu tradycyjnego druku" - podkreśla.
Jak zaznacza, forma elektroniczna pozwoli na to, żeby rozwój badań naukowych odbywał się
w sposób bardziej równoprawny, niezależnie od tego, w jakim ośrodku naukowiec pracuje. "To
wielka szansa dla ośrodków mniejszych na włączenie się w tworzenie i poznanie nowych wyników
naukowych" - mówi.
"Platforma zawierająca archiwum polskich tekstów naukowych będzie uruchamiana w ciągu
najbliższych miesięcy. Obecnie jest na etapie bliskim wdrożenia" - informuje prof. Niezgódka.
Koordynator projektu wyjaśnia, że głównymi partnerami powstającego systemu są polskie biblioteki
i wydawnictwa uniwersyteckie, które będą udostępniać powstałe u nich teksty, publikacje i raporty.
Tworzone archiwum ma być drugą częścią trwającego od kilku lat projektu Biblioteki Wirtualnej
Nauki, w ramach którego polscy naukowcy mogą korzystać z czołowych zasobów światowej
literatury naukowej.
Zaznacza, że powstająca platforma informatyczna stwarza szanse na lepsze włączenia się polskiej
nauki w rozwój nowych form komunikowania, które zaczynają być coraz bardziej widoczne na
świecie.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy

zdalnej oraz kwarantanna.

26-03-2020

Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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